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एकआगळीवेगळी मुलगीएकआगळीवेगळी मुलगी
इं ंड, १८२६

ोनं आप ा बा ली ा हाताभोवती एक ंग बांधली.

ती िबचारी बा ली पडली होती.

दुस-या बा लीला बंॅडेज हवं होतं.

ोसाठी िदवसभर होती.

ित ा सग ा १८ बा ांना निसगची गरज होती. 

ांना बरं करायला ितची मदत लागत होती.

इं ंडमध ा ब तेक मुलीकंडे इत ा बा ा न ा.

पण सहा वषाची ोरे नाईिटंगेल मा इतर
मुलीसंारखी न ती.

ितचं कुटंुब ीमंत होतं.



नाईिटंगे कडे दोन भ ं ासादआिण िच ार जमीन

होती.

ांचं काम करायला घरात नोकरचाकर होते.

ो आिण ितची बहीण पाथ कडे िशंग आिण उंची

पोशाख होते.

ां ाकडे खूप बा ा आिण हवी ती खेळणी होती.

ो जसजशी मोठी होऊ लागली, तसं ित ा ल ात

आलं, अनेक लोक

वे पािटयो ंऔर संगीत काय मो ंम जाते थे.

ते पा ाना आिण संगीता ा जलशांना जायचे.

ते प ं िलहायचे आिण पु कं वाचायचे. 

ते सगळेआनंदात होते – ो सोडून.

फ एंजॉय कर ापलीकडे ितला काहीतरी करायचं होतं.

ितला लोकांना मदत करायची होती. 

आलं, अनेक लोक

नाईिटंगे सारखं उंची िजणं जगत नाहीत.

ब तेक लोक खूप क करतात.

ते छो ा घरात दाटीवाटीनं रहातात

ोची आई ितला काहीवेळा जवळ ा गरीब

कुटंुबांकडे घेऊन जायची.

पण ब-याच वेळा, नाईिटंगे त:तच म गुल असायचे.



ोला भोवताली िदसणा-या लोकां ा

ासाब ल काळजी वाटायला लागली.

ती भेटायची ते गरीब लोक अनेकदा आजारी असायचे.

मग, ती नऊ वषाची झाली ते ा ित ा कुटंुबाजआजार पसरला.

ितचा चुलतभाऊ बोनी खूप आजारी पडला

ा ा आजारावर डॉ रांचा उपाय चालेना

बोनी धैय दाखवत होता, पण ाला खूप ास होत होता.

अखेरीस तो मरण पावला. 

जगात खूपआजारआिण वेदना आहेत, ो िवचार करत होती.

ितला यासाठी काय मदत करता येईल?

आप ाआईविडलांना, आपणलोकांना मदत कर ातआयु

घालवावं अशी अपे ा नस ाचं ितला ठाऊक होतं.

ित ा आईनं जे केलं ितनं करावं अशी ांची अपे ा होती. 

णजे, मोठी झा ावर, ितनं एका ीमंत माणसाशी ल करावं, 

मुलांना ज देऊन ांना वाढवावं.

तसंच एका अिलशान घरात रा नआनंदातआयु काढावं.

ोचं आप ा कुटंुबावर ेम होतं.

पणआयु भर केवळ चैन कर ाची क ना ितला मा च न ती.

िक ेक लोक वेदनेनं तळमळत होते.



ो १६ वषाची असताना, वेगळंच काहीतरी घडलं. 

आप ा िहवा ात रहा ा ा घरात दोन झाडांखाली ती
बसली होती. 

एकटं शांत बसायला ितला ती जागा फार आवडायची.

अचानक, आपण ितथे एकटे नाही असं ितला जाणवलं.

एक गूढआवाज ितला ऐकू आला. 

ानं ितला सेवा करायची आ ा िदली.

आपण देवाचा आवाज ऐकला अशी ोची खा ी पटली. 

देवानं आप ाला काय करायला सांिगतलं ते ितला कळलं
न तं.न तं.

पण एक गो मा ितला ठाऊक होती,

ितचे आईविडल सांगत होते ा मागानं जगणं ितला श न तं.



पुढची काही वष ितनं देवाची सेवा कशी करायची यावर िवचार
केला.

सवात मह ाचं णजे, ितला आजारी लोकांना मदत करायची
होती. 

नाईिटंगे जरआजारी पडले तर ते घरी उबदार िबछा ात
पडून रहायचे.

नोकर ांची शु ूषा करायचे.

पण गरीब लोकांना आजारी पड ावर इ तळात जावं
लागायचं.

१८४० ा सुमारास सगळी इ तळं अ असायची.

आजारी माणसांचा आजार ितथे अजूनच वाढायचा.

काळजी ा अभावी, अनेकजण मरण पावायचे. 

ोरे नं ांना मदत करायचं ठरवलं.

इ तळात नसचं काम करायचं ितनं ठरवलं. 

फ तेकसं सा करायचं ते ठरवायचं होतं.



लढा
िडसबर १८४५

फॅनी नाईिटंगेलनं पाय जिमनीवरआदळले.

पाथ सो ावरआदळलीआिण रडायला लागली. 

ोरे नं आपलीआईआिण बहीण यांना ितला निसग िशकायचं
आहे असं सांिगतलं.

ांना ते सहन होणं श न तं.

अशी गो सुचवताना ोरे चं डोकं िठकाणावर नसणार हे
न ी.

इ तळं हा भयंकर कार असतो. फॅनीनं ोरे ला आठवण
क न िदली.

नसस या िति त बायका नसतात. 

ात ा ब-याचजणी दा िपतात.

या न भयंकर णजे, ांना ां ा ांना आंघोळ घालावी

लागते. ांचे कपडे बदलावे लागतात.

आिण बरेच हे पु ष असतात!



ोरे ा विडलांनाही ध ा बसला. 

आपली मुलगी शार आिण चटपटीत असावी अशा रीतीनं ांनी
ितला वाढवलं होतं.

ितला चांगला नवरा िमळावा या ीनं ितला वाढवलं होतं.

ती अशी कृत कशी असू शकते?

ोरे आ ापयत ा आयु ात इतकी दु:खी कधीच
न ती.

ती आप ा कुटंुिबयां ा श ाबाहेर कधीच जाऊ शकत
न ती.

ते यो ठरलं नसतं.

तरीही ितनं हार मानली नाही. 

ितनं इ तळांब ल वाचन सु केलं.

आपलं काम गु रहावं यासाठी ती सूय दयाआधी वाचायची.



अशी सुमारे पाच वष गेली.

ोरे २९ वषाची झाली होती आिण कधी न े इतकी
गूढ वागत होती.

मग ती दोन मैि णीबंरोबर टीपला गेली.

जमनीम े ितनं एक निसग ू ल पािहलं.

कैसरवथ या िठकाणी िक ेक या आजारी

लोकांची काळजी घे ाचं िश ण घेत हो ा. 

ा सव स या हो ा असं ोरे ा ल ात
आलं.

ांना भेटून उपयोगी पडेल असं आयु जग ाची

ितची इ ा परत बळावली.



परत घरी आ ावर, ोरे नं एक कठोर िनणय घेतला.

ित ा कुटंिबयांची अव ा करणं चुकीचं होतं.

पण ां ा आनंदासाठी ितनं सगळंआयु देणं हे ा नही
चुकीचं होतं.

ितनं कैसरवथला जा ाचा िनणय घेतला.

फॅनी आिण पाथ ला या बातमीनं रागआला.

पण ोरे नं आपला िनणय बदलला नाही.

१८५१ म े ितनं तीन मिह ांचं िश ण घेतलं.

जखमांवर मलमप ी करायला आिण वेदनेनं तळमळणा-या
लोकांना शांत करायला ती िशकली.

नंतर, लंडनला परतआ ावर यांसाठी इ तळ चालवायचीनंतर, लंडनला परतआ ावर यांसाठी इ तळ चालवायची
नोकरी ितला िमळाली. 

१८५३ म े ितनं काम सु केलं.

अखेरीस, ती आजारी माणसांची सेवा करत होती! ोरे ला ा

इ तळात ा मिहलांची शु ूषा करायला आवडत होतं.

पण लवकरच ितला भिव ाची िचंता वाटायला लागली. 

लोकांना मदत करायला ती अजून काय क शकेल?



1854 के अग  म ोरस को अपने  का उ र िमला.

१८५४ ा आॉग म े, ोरे ला ित ा ाचं उ र
सापडलं.

इं ंडं रिशयािव द यु द पुकारलं.

हजारो सैिनक जखमी झाले.

इतर असं सैिनकआजारी पडले.

ल रात ांची काळजी ायला माणसांची गरज होती.

ोरे चा िम िसडने हबट शासनासाठी काम करत होता.

ितला ानं मदतीची याचना केली. 

नसस ा एका गटाबरोबर मुख णून ती काम करेलका?

ते काम कठीण होतं.

घरापासून अ ंत दूर ा देशात, तुक ानात ितला जायला

लागणार होतं.

आप ाला हेच काम करायचंआहे अशी ोरे ला खा ी
पटलेली होती.

ितनं नससना गोळा केलं आिण आपलं सामान बांधलं.

ती यु दभूमीवर ित ा कामासाठी िनघाली.



यु दातली नस
ु टारी, तुक ान

नो बर ५, १८५४

ोरे चा त: ा डो ांवर िव ासच बसत न ता.

बराक इ तळात नससची गरज अस ाचं ितला कळलं होतं.

पण जे समोर िदसत होतं ते ितला अपेि त न तं.

ा इ तळात पलंगच न ते.

जखमी सैिनक जिमनीवर पडले होते. 

ांना उब देणारी पांघ णं न ती. 

जखमांवर मलमप ी करायला प ा न ा, 

आौषधांचा चंड तुटवडा होता.



िफर ोरस ने और भी बुरी खबर सुनी.ं

ात ोरे ला अजूनच वाईट बातमी कळली.

डॉ रांना ितची मदत नको होती.

ल रात ाआधी मिहला नसस न ा.

एका ीमंत मिहलेनं लोकांवर कसे उपचार करावेत हे

आप ाला िशकवावं असं डॉ रांना वाटत न तं.

ोरे आिण ित ा सहकारी नससना लोकांचं वेदनेमुळे

होणारं आ ं दन ऐकवत न तं.

पण ांना काहीच करता येत न तं.

ांनी मग शट िशवणंआिण बंॅडेजेस तयार करणं ही कामं सुांनी मग शट िशवणंआिण बंॅडेजेस तयार करणं ही कामं सु
केली.



९ नो बरला हे सगळं बदललं.

जहाजं भरभ न ु टारीत माणसं दाखल झाली. 

ेक जहाजात जखमी, आजारी माणसं होती.

डॉ रांना आता नसस या मिहला आहेत वगैरे िवचार करायला वेळच
न ता.

ेकाची मदत गरजेची होती.

ोरे आिण इतर नसस कामाला लाग ा.

ांनी सैिनकांना क न जखमांवर मलमप ी केली. ांनी सैिनकांना क न जखमांवर मलमप ी केली. 

पो ांम े भु ा भ न पलंग तयार केले.

रा रा ोरे जागी असायची.

पलंगां ा रांगांमधून हातात िदवा घेऊन ती देखरेख करायची. 

सैिनकांची िजतकी सेवा करता येईल िततकी ती करत होती. 



नसचं काम करत नसेल ते ा ोरे िवचारायची. 

इ तळं हा इतका भयंकर कार काआहे ते ितला कळायला
लागलं होतं.

ल राकडे साधनसामु ी ा खरेदीसाठी पैसे होते.

शपण ती सामु ी कोणी खरेदी करायची यावर एकमत होत न तं.

जर अिधका-यानं ावर चुकीनं पैसे खच केले तर ाला सम ा येणार
हो ा.

ोरे कडे सामु ी खरेदी करायला त:चे पैसे होते. 

ितला पुढे होणा-या ासाची पवा न ती. 

मग ितनं त:च सामु ी खरेदी केली.

ितनं शटस, मोजे, काटेचमचे आिण साबण खरेदी केले.



यथावकाश, बराक इ तळ जरा नीटनेटकं झालं.

याब ल कोणाचे आभार मानायचे ते सैिनकांना ठाऊक होतं –
ोरे नाईिटंगेल.

ती ां ा पलंगा ा जवळून गेली तर ित ा सावलीब लही

ांना ेम वाटायचं.

ोरे नं अशा कारे इतर सम ाही सोडव ा.

कोणीच जमीनआिण िभंती करत न तं.

र आिणकचरा यांचा सव थर जमला होता.

ोरे नं त: खराटे आणून घाण खरवडून काढायला
सु वात केली.

नससनी िमळून इ तळ केलं.

सैिनकांचे कपडे धुवायला कोणी तयार न तं.

ोरे नं सैिनकां ा बायकांना हे काम करायला वेतन
ायला सु वात केली. 



ोरे नं जसजशी जबाबदारीनं काम पार पाडली, तसा डॉ सचा
ित ावर िव ास बसला. 

पण सग ांनाच ती आवडत होती असं नाही. 

इ तळ चालवणारे ल री अिधकारी ित ामुळे ल त झाले
होते.

ते आपलं काम िकती घाणेरडं करत होते हे ित ामुळे लोकांसमोर
आलं होतं.

काही नससना देखील तीआवडत न ती. 

ती सैिनकांशी दयाळूपणे वागत असली तरी नससबरोबर िश ीनं
वागायची.

आप ाब ल इतर काय िवचार करतात यापे ा ितला आपलं काम

खूप जा मह ाचं वाटत होतं.खूप जा मह ाचं वाटत होतं.

१८५५ ा मे म े ोरे नं ल रा ा इतर इ तळांना भेट
िदली.

ती इ तळं अ आिण वाईट प दतीत चालवलेली होती. 

ोरे कडे अनेक क ना हो ा. 

ु टारी ा इ तळा माणेच ती हे इ तळही चांगलं क शकत
होती. पण ते काम सु कर ाआधी ती तापानं

फणफणली. 

ती जवळपास मृ ू ा दारातून परतआली.



मग ती ु टारीला परतली.

ितला दोनआठवडे िव ांती ावी लागली. 

पण ती इं ंडम े आप ा घरी परतली नाही.

खूप काम बाकी होतं.

ोरे ितथ ा सम ा सोडवत रािहली. 

सैिनक उपचारांमुळे बरे झाले ते ा ांनी कर ाजोगं असं
काही काम न तं.

ामुळे बरेचजण बारम े जाऊन दा ायचे. 

दा मुळे ते परतआजारी पडायचे.

ोरे सैिनकांसाठी शाळा सु करावी या हेतून िश क
शोधले. 

मग दा िप ाऐवजी ते वगात जाऊन िशकायला लागले.

ते गायला िशकले.

ांनी नाटकं बसवली आिण फूटबॉल ा धा आयोिजत
के ा.



१८५६ म े इं ंड आिण रिशया यां ात शांतताकरार झाला. 

ि िमअन यु द संपलं. 

ु टारीत ा जखमी माणसांवर इलाज झा ावर ते सगळे घरी गेले. 

जुलैपयत सगळे सैिनक घरी गेलेले होते.

ोरे ही आप ा घरी परतली. 

या उ म नसस होऊ शकतात हे ितनं िस द केलं होतं.

ितनं हजारो सैिनकांना मदत केली. 

पण तरीही ितला पराभूतच वाटत होतं.

ित ा मनात ा हजारो सैिनकांचेच िवचार येत होते

जे ल री इ तळात मरण पावले.

अशा अ इ तळांम े लोक मरत रहाणार का?

ती हे िच बदल ासाठी काय क शकेल?



काम चालूच रािहलं
इं ंड, आॉग १८५६

ोरे ित ा टेबलापाशी हैराण होऊन बसली होती. 

इतकी प ं आली होती!

पाथ ती प ं एकामागून एक मो ांदा वाचत होती. 

एका मिहलेला नोकरी हवी होती.

एका पु षाला ोरे सोबत ल करायचं होतं. 

इं ंडम े ेकाला ितनं केले ा शंसनीय कामाब ल ठाऊक
होतं.

ती आताआदश बनली होती.

ोरे ला मा महानआदशअशी भूिमका नको होती.

ितला ल ही करायचं न तं.

सैिनकांना मदत करत रहाणं हेच काम ितला करायचं होतं.



ु टारीमध ा प र मांमुळे ती खूप आजारी पडली. 

ब-याचदा ितला ित ा खोलीबाहेर सु दा पडता येत नसे.

पण तरीही इ तळांचं कामकाज नीट चालावं यासाठी ती य
क शकत होती.

सरकारला आप ा क ना आिण िमळवलेले अहवाल कळवायला

ती प ं पाठवत होती.

ती मीटी ं घेत होती.

काहीवेळा ती िदवसातले २२ तास काम करायची.

ोरे नं १८६० म े निसग िशकवणारी शाळा सु केली. ोरे नं १८६० म े निसग िशकवणारी शाळा सु केली. 

ितथले िव ाथ लंडनमध ा एका इ तळात एक रहायचे. 

आजारपणामुळे ोरे त: ांना िशकवू शकत न ती. 

पण ती ांना प ं िलहायची आिणकधीतरी इ तळाला भेट
ायची.

आप ा शाळेत ा नसस जगभरात ा इ तळांम े कामाला
जातात याचा ितला अिभमान वाटायचा.



अशी खूप वष गेली. ोरे काम करतच होती. 

ित ा क ांमुळे ल रातआिण इं डची वसाहत असले ा भारतात
आरो ाब लकाळजी घेणं वाढलं.

१८९३ म े ोरे ७३ वषाची झाली. 

अखेरीस ितनं िव ांती ायला सु वात केली. 

अथात, अधूनमधून ती काम करत असे.

पणआयु ात मागे वळून पहाताना आपण िकती चांगलं काम केलं ते
ितला िदसत होतं.

लहानपणी, खूप चैन करणं ितला चुकीचं वाटायचं.

आता ती पु कं वाचायची आिणआले ा पा ांना
भेटायची.

ती ित ा पाळले ा मांजरांबरोबर खेळायची. 

अनेक वष क के ानंतर ोरे नाईिटंगेलआता
थोडंफार एंजॉय क शकत होती.



अखेरचे चार श

ोरे वया ा न दा ा वष १९१० म े मरण पावली. ितनं

आप ामागे , सुरि त इ तळांचा वारसा ठेवला, िजथे

ांसाठी िशि त नससची मह ाची भूिमका होती. िक ेक

देशांमध ा इ तळांनी ित ा प दती अवलंब ा. याचा प रणाम

णजे हजारो जणांचे जीव वाचले. 

ोरे नं मिहलांसाठी समाजात एक मह ाचा बदलही घडवून

आणला. ितनं कामाला सु वात केली, ते ा मिहलांसमोर

उपजीिवकेची फारशी साधनं न ती. ा निसगचं िश ण ाय ा

ांना, नाईिटंगेल कुटंुिबयां ा ण ा माणे,  लोकल ेलाांना, नाईिटंगेल कुटंुिबयां ा ण ा माणे,  लोकल ेला

आमं ण ावं लागायचं. मा ि िमअन यु दात ा ित ा यशानंतर, 

निसग या वसायाकडे लोकआदरानं पा लागले. ोरे नं शाळा

सु केली ते ा ित ासारखं पहाणा-या यांसाठी ितनं नवीन

माग खुला केला.

ऐषोआरामाचं आयु तीत करणं ोरे नाईिटंगेलला सोपं होतं. 

पण ाऐवजी, ितला जे करावंसं वाटत होतं ते ितनं केलं, इतरांना

मदत कर ातआयु घालवलं. ितची िज जगासमोर ेरणादायी

ठरली.



मह ा ा तारखा

१८२० – ोरे नाईिटंगेलचा १२ मे रोजी इटलीत ज .

१८२१ - कुटंुिबयांबरोबर इं ंडला थान

१८३७ – लोकांना मदत कर ाब लचा ित ा ण ानुसार देवाचा आवाज
ऐकला.

१८४५ – निसग िशक ाची ितची मागणी कुटंुिबयांनी धुड़कावली

१८५० – कैसरवथला जमनीत जाऊन भेट.

१८५१ – कैसरवथला िश णासाठी परत रवाना

१८५३ – मिहलांचं इ तळ चालव ाचं पिहलं काम सु केलं

१८५४ – ु टारी, तुक ानला ि िमअन यु दात ा सैिनकांना निसग दे ासाठी
मिहला नस ा गटाचं नेतृ केलं.

१८५६ – इं ंडला परतली; इ तळं सुधार ासाठी य सु१८५६ – इं ंडला परतली; इ तळं सुधार ासाठी य सु

१८६० – नसससाठी नाईिटंगेल टेिनंग ू लची लंडनम े थापना.

१९१० – १३आॉग ला लंडन, इं ंड येथे मृ ू.


